
Den Haag, 16 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 21, 28
BuZa i.v.m. agendapunt 5, 9, 10
DiZa i.v.m. agendapunt 30
EU i.v.m. agendapunt 19, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
I&W i.v.m. agendapunt 7, 10
KR i.v.m. agendapunt 11, 24
OCW i.v.m. agendapunt 31, 45
VWS i.v.m. agendapunt 39

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: woensdag 22 februari 2023
Tijd: 14.45 - 15.30 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Procedurevergadering 

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.M. Brood - 20 
december 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2022Z25644

Voorstel: Ter informatie.

Wet- en regelgeving

2. Agendapunt: Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van 
grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en 
veiligheid)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 1 juli 
2022
Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en 
veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid) - 36158

Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg 
- 3 februari 2023
Nota van wijziging - 36158-7

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 3 februari 2023
Nota naar aanleiding van het verslag - 36158-6

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.



    

3. Agendapunt: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van 
heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende 
vermogensdelicten

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 16 
februari 2022
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering 
in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de 
daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten - 36036

Voorstel: Ter informatie.

Zaak: Wetenschapstoets, 31 januari 2023
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering 
in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de 
daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036) ten 
behoeve van het rondetafelgesprek op 9 februari 2023 - 2023Z01499

Voorstel: De minister verzoeken om een reactie op de integrale wetenschapstoets en bij 
deze reactie de bevindingen van de rapporteurs te betrekken (zie ook de 
stafnotitie). Plenaire behandeling aanhouden tot ontvangst van de 
kabinetsreactie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 16 februari 2023
Voorstel rapporteurs n.a.v. van de wetenschapstoets wetsvoorstel bestrijding 
heling & witwassen (36036) - 2023Z02727

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Stemt u in met de voorstellen van de rapporteurs?

4. Agendapunt: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een 
grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische 
grenscontrole

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 10 
februari 2023
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een 
grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole - 
36300

Voorstel: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 maart 2023 te 
14:00 uur.

5. Agendapunt: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse 
Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot 
verkeersovertredingen; ‘s-Gravenhage, 26 oktober 2022

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 februari 2023
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse 
Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen; 
‘s-Gravenhage, 26 oktober 2022 - 36240

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende 

goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de 
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het 
verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan 
uiterlijk op 17 maart 2023 door de Kamer of door ten minste dertig leden van 
de Kamer te kennen worden gegeven.

Volgcommissie: BuZa
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6. Agendapunt: Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en 
(dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 20 december 2022
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 
2022Z25647

Voorstel: Ter bespreking.

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

7. Agendapunt: Reactie op de Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en 
Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk (Kamerstuk 36251-2)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 3 
februari 2023
Reactie op de Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over 
de aanpak van illegaal vuurwerk - 36251-3

Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Initiatiefnota van de 
leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk 
(Kamerstuk 36251, nr. 2).

Volgcommissie: I&W

8. Agendapunt: Beleidsreactie eindrapport vreemdeling in de keten

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 3 
februari 2023
Beleidsreactie eindrapport vreemdeling in de keten - 19637-3066

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over terrorisme/extremisme op 20 april 
2023.

9. Agendapunt: Verdragsonderhandelingen Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 6 
februari 2023
Verdragsonderhandelingen Marokko - 2023Z01956

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Volgcommissie: BuZa

10. Agendapunt: Stand van zaken MH17

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 8 
februari 2023
Stand van zaken MH17 - 33997-176

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over MH17.
Volgcommissies: BuZa, I&W

11. Agendapunt: Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 8 
februari 2023
Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 - 29279-770

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over de justitieketen van het Caribisch 
deel van het Koninkrijk.

Volgcommissie: KR
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12. Agendapunt: Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in 
verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen 
en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 
36036)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 9 
februari 2023
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met 
het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten 
grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036) - 2023Z02171

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

13. Agendapunt: Afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 Ministerie van Justitie en 
Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 10 
februari 2023
Afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 Ministerie van Justitie en Veiligheid - 
25295-2015

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

14. Agendapunt: Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst 
tussen de Staat en de landsadvocaat

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 15 
februari 2023
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst tussen 
de Staat en de landsadvocaat - 2023Z02640

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

15. Agendapunt: Reactie op de rapportage naar aanleiding van de motie Van der Plas 
over loskoppelen crisis- en analysefuncties

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 16 
februari 2023
Reactie op de rapportage naar aanleiding van de motie Van der Plas over 
loskoppelen crisis- en analysefuncties - 2023Z02840

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat terrorisme/extremisme op 20 april 2023.

Brieven van minister voor Rechtsbescherming

16. Agendapunt: Toezegging gedaan tijdens het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid 
van 17 november 2022, over gesprek met medewerkers van 
Reclassering Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 2 februari 
2023
Toezegging gedaan tijdens het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid van 17 
november 2022, over gesprek met medewerkers van Reclassering Nederland - 
29270-154

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs.
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17. Agendapunt: Inhoudelijke beleidsreactie op voortgangsbrief intensief toezicht JJI's, 
reactie op brief AWRJ en stand van zaken zelfmelders

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 2 februari 
2023
Inhoudelijke beleidsreactie op voortgangsbrief intensief toezicht JJI's, reactie 
op brief AWRJ en stand van zaken zelfmelders - 24587-881

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over justitiële jeugd op 13 april 2023.

18. Agendapunt: Addendum bij brief ‘Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar 
kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming’ (Kamerstuk 31839-
908)

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 3 februari 
2023
Addendum bij brief ‘Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar 
kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming’ (Kamerstuk 31839-908) - 
31839-923

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over jeugdbescherming.

19. Agendapunt: Het evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning 
van straffen en maatregelen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 3 februari 
2023
Het evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van 
straffen en maatregelen - 32885-13

Voorstel: Agenderen voor commissiedebat over de JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 
maart 2023 (algemeen).

Volgcommissie: EU

20. Agendapunt: Reactie op het Amendement van het lid Omtzigt over het toevoegen 
van wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7)

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 7 februari 
2023
Reactie op het Amendement van het lid Omtzigt over het toevoegen van 
wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7) - 36275-8

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet 
uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (Kamerstuk 36275).

21. Agendapunt: WODC-onderzoek Naleving van de AVG door overheden

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 9 februari 
2023
WODC-onderzoek Naleving van de AVG door overheden - 32761-261

Voorstel: De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
Volgcommissie: BiZa

22. Agendapunt: Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 9 februari 
2023
Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak - 29279-771

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over rechtspraak.
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23. Agendapunt: Reactie op het onderzoeksrapport 'Het gebiedsverbod in perspectief'

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 16 februari 
2023
Reactie op het onderzoeksrapport 'Het gebiedsverbod in perspectief' - 
2023Z02814

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over slachtofferbeleid op 23 februari 
2023.

Brieven overige bewindspersonen

24. Agendapunt: Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat 
er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering 
in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden 
van de Hoge Raad der Nederlanden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. 
Bruins Slot - 6 februari 2023
Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der 
Nederlanden - 31570-36

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat over rechtspraak.
Noot: Overgedragen door commissie voor Binnenlandse Zaken. 
Volgcommissie: KR

25. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van 
en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster 
(Kamerstuk 36171-11)

Zaak: Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. 
de Jonge - 6 februari 2023
Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het 
beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11) 
- 36171-13

Voorstel: Betrokken bij de stemmingen van 7 februari 2023.
Noot:  Wenst u in te gaan op het aanbod voor een technische briefing door het 

Kadaster over de Basisregistratie?
 Overgedragen door de commissie voor Binnenlandse Zaken.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van 
bewindspersonen J&V

26. Agendapunt: Beleidsreactie WODC-onderzoek onbelemmerd spreekrecht

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 7 februari 
2023
Beleidsreactie WODC-onderzoek onbelemmerd spreekrecht - 33552-106

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over slachtofferbeleid op 23 
februari 2023.
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27. Agendapunt: WODC-onderzoek naar uitsluiting door religieuze gemeenschappen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 14 februari 
2023
WODC-onderzoek naar uitsluiting door religieuze gemeenschappen - 
2023Z02568

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over slachtofferbeleid op 23 
februari 2023.

28. Agendapunt: Beleidsreactie Adviesraad Migratie "Een huis voor statushouders"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 2 
februari 2023
Beleidsreactie Adviesraad Migratie "Een huis voor statushouders" - 32847-994

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.

Volgcommissie: BiZa

29. Agendapunt: Aanbevelingen n.a.v. het evaluatierapport 'Besluit Adviescollege 
levenslanggestraften'

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 3 februari 
2023
Aanbevelingen n.a.v. het evaluatierapport 'Besluit Adviescollege 
levenslanggestraften' - 29279-768

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 
8 februari 2023.

30. Agendapunt: Rapport Auditdienst Rijk over 'Besluitvorming over berichtenservice 
eMates'

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 3 februari 
2023
Rapport Auditdienst Rijk over 'Besluitvorming over berichtenservice eMates' - 
24587-882

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 
8 februari 2023.

Volgcommissie: DiZa

31. Agendapunt: Fiche: Ouderschapsverordening

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Ouderschapsverordening - 22112-3596

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Fiche: 
Ouderschapsverordening op 21 februari 2023.

Volgcommissies: OCW, EU

32. Agendapunt: Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 3 
februari 2023
Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023 - 19637-3065

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.
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33. Agendapunt: Verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 3 
februari 2023
Verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen - 19637-3068

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.

34. Agendapunt: Reactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) over het inspectiebezoek aan de Handhaving en Toezichtlocatie 
van het COA in Hoogeveen op 8 en 9 september 2022

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 6 
februari 2023
Reactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over 
het inspectiebezoek aan de Handhaving en Toezichtlocatie van het COA in 
Hoogeveen op 8 en 9 september 2022 - 19637-3067

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.

35. Agendapunt: Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de 
Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bericht 
‘Petitie tegen vrijlating tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar 
Jan S.: ‘Monster van Assen’ vrij?’

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 8 februari 
2023
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling 
van werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bericht ‘Petitie tegen 
vrijlating tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar Jan S.: ‘Monster van 
Assen’ vrij?’ - 29279-769

Voorstel: Betrokken bij het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 8 februari 
2023.

36. Agendapunt: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
over nareismaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 9 
februari 2023
Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over 
nareismaatregel - 19637-3069

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.

37. Agendapunt: Uitwerking maatregelen opvangopgave

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 10 
februari 2023
Uitwerking maatregelen opvangopgave - 19637-3070

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.
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38. Agendapunt: Stand van zaken over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 15 
februari 2023
Stand van zaken over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring - 35501-7

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over vreemdelingen- en 
asielbeleid op 21 februari 2023.

39. Agendapunt: Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling 
van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ‘Gebruik 
lachgas ondanks verbod nog onbestraft’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 14 
februari 2023
Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van 
Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ‘Gebruik lachgas 
ondanks verbod nog onbestraft’ - 2023Z02586

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over drugsbeleid op 22 februari 
2023.

Volgcommissie: VWS

Europese aangelegenheden

40. Agendapunt: Fiche: Richtlijn materieel insolventierecht

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Richtlijn materieel insolventierecht - 22112-3598

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

Volgcommissie: EU

41. Agendapunt: Antwoorden op de resterende vragen commissie over de geannoteerde 
agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 16 
januari 2023
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari - 32317-803

Voorstel: Ter informatie.
Volgcommissie: EU

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 8 
februari 2023
Antwoorden op de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda 
JBZ-Raad 26 en 27 januari 2023 (Kamerstuk 32317-803) - 32317-820

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

42. Agendapunt: Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 8 
februari 2023
Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023 - 32317-819

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

Volgcommissie: EU
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43. Agendapunt: Fiche: API verordening grensbewaking

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 10 februari 
2023
Fiche: API verordening grensbewaking - 22112-3608

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

Volgcommissie: EU

44. Agendapunt: Fiche: API verordening rechtshandhaving

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 10 februari 
2023
Fiche: API verordening rechtshandhaving - 22112-3609

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

Volgcommissie: EU

45. Agendapunt: Fiche: Mededeling over het EU-actieplan tegen de illegale handel in 
cultuurgoederen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 10 februari 
2023
Fiche: Mededeling over het EU-actieplan tegen de illegale handel in 
cultuurgoederen - 22112-3610

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat op 8 maart ter voorbereiding op de JBZ-
Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen).

Volgcommissies: OCW, EU

46. Agendapunt: Lijst met EU-voorstellen tot 16 februari 2023

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.M. Brood - 16 februari 2023
Lijst met EU-voorstellen tot 16 februari 2023 - 2023Z02808

Voorstel: Besluiten conform voorstellen op de lijst.
Volgcommissie: EU

Overig (openbaar)

47. Agendapunt: Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023
Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Welke leden wensen deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie op 29 

maart 2023? Wenst de commissie gespreksonderwerpen aan te dragen?
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48. Agendapunt: Overzicht commissieactiviteiten tbv pv 22 februari 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 20 december 2022
Overzicht commissieactiviteiten tbv pv 22 februari 2023 - 2022Z25651

Voorstel: Ter bespreking.
Noot:  Wenst u het commissiedebat criminaliteitsbestrijding, ondermijning en 

georganiseerde criminaliteit te verplaatsen naar donderdag 6 april 2023?
 Wenst u het commissiedebat personen- en familierecht structureel samen 

te voegen met het commissiedebat adoptie?

Rondvraag

Geen agendapunten

Brievenlijst

49. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Overig (besloten)

50. Agendapunt: Verzoek Hoge Raad

Zaak: Brief derden - Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) te Den Haag - 13 
januari 2023
Verzoek Hoge Raad - 2023Z01600

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Stemt u in met bijgaande reactie aan de Hoge Raad?

51. Agendapunt: Voorstel opzet rondetafelgesprek over Rechten van in Nederland 
verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, S.F.F. Meijer - 15 februari 2023
Voorstel opzet rondetafelgesprek over Rechten van in Nederland verblijvende 
kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben - 2023Z02705

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Stemt u in met het voorstel voor de opzet van het rondetafelgesprek?

52. Agendapunt: Stafnotitie begroting werkbezoek VK 22-25 maart 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 16 februari 2023
Stafnotitie begroting werkbezoek VK 22-25 maart 2023 - 2023Z02812

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Stemt u in met de voorgestelde begroting voor het bezoek van de delegatie 

aan het Verenigd Koninkrijk van 22 tot 25 maart 2023?

Griffier: A.M. Brood

Activiteitnummer: 2022A08023
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